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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52
Återrapportering att se över Vallentuna kommuns rutiner relaterat till 
radikaliserade återvändare (KS 2019.142)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag sett över Vallentuna kommuns 
befintliga rutiner för att hantera och agera på information rörande så kallade radikaliserade 
återvändare. Polis och socialtjänst har inte haft några ärenden kopplade till våldsbejakande 
extremism i Vallentuna.

Vallentuna kommuns befintliga rutiner bedöms för tillfället vara tillräckliga. Vidare hantering 
och utveckling kring rutiner för våldsbejakande extremism bör beaktas i den övergripande 
strategi för hur Vallentuna kan arbeta förebyggande mot våld, vilket är en aktivitet i Tryggare 
Vallentunas handlingsplan för 2021-2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Återrapportering att se över Vallentuna kommuns rutiner relaterat 

till radikaliserade återvändare
 Rutin våldsbejakande extremism
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§ 63
Uppdrag till kommundirektör att se över Vallentuna kommuns rutiner 
relaterat till radikaliserade återvändare (KS 2019.142)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektör att se över befintliga rutiner för att 
hantera och agera på information rörande män, kvinnor och barn i Vallentuna som återvänt 
till Sverige efter vistelse i konfliktområden som det i Syrien/Irak. Kommundirektören 
rapporterar till kommunstyrelsen under senhösten 2019.

Ärendebeskrivning
Utifrån Säkerhetspolisens bedömning aktualiseras kommunens behov av att ha rutiner för att 
hantera och agera på eventuell information om personer som befunnit sig i konfliktområden. 
Rutiner för att uppmärksamma problematiken inom kommunens egna verksamheter såväl som 
att ta emot information från andra myndigheter behöver finnas och vara kända inom relevanta 
verksamheter. Det behöver finnas rutiner för att vidta lämpliga åtgärder i relation till 
informationen och det behöver finnas struktur för att kartlägga eventuell omfattning av 
problematiken.
 
 
Yrkanden
Bengt-Åke Grip (M) yrkar, med bifall från Ylva Mozis (L), att kommunstyrelsen beslutar att 
uppdra åt kommundirektör att se över befintliga rutiner för att hantera och agera på 
information rörande män, kvinnor och barn i Vallentuna som återvänt till Sverige efter 
vistelse i konfliktområden som det i Syrien/Irak. Kommundirektören rapporterar till 
kommunstyrelsen under senhösten 2019.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Bengt-Åke Grips (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips (M) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Uppdrag till kommundirektör att se över Vallentuna kommuns rutiner relaterat till 

radikaliserade återvändare

Expedieras till 
Akten

1
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Tjänsteskrivelse

Återrapportering att se över Vallentuna 
kommuns rutiner relaterat till 
radikaliserade återvändare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag sett över Vallentuna 
kommuns befintliga rutiner för att hantera och agera på information rörande så 
kallade radikaliserade återvändare. Polis och socialtjänst har inte haft några ärenden 
kopplade till våldsbejakande extremism i Vallentuna. 

Vallentuna kommuns befintliga rutiner bedöms för tillfället vara tillräckliga. Vidare 
hantering och utveckling kring rutiner för våldsbejakande extremism bör beaktas i 
den övergripande strategi för hur Vallentuna kan arbeta förebyggande mot våld, vilket 
är en aktivitet i Tryggare Vallentunas handlingsplan för 2021-2022.  

Bakgrund
Under 2019 aktualiserades risker kopplat till våldsbejakande extremism i och med 
Säkerhetspolisens bedömning att personer som befunnits sig i konfliktområdet kan 
komma att återvända till Sverige. Kommundirektören fick i uppdrag att se över 
Vallentuna kommuns befintliga rutiner för att hantera och agera på information 
rörande män, kvinnor och barn som återvänt till kommunen efter vistelse i 
konfliktområden som i Syrien/Irak. Rutinerna behöver syfta till att ha en löpande 
kartläggning och uppmärksamma problematiken i berörda verksamheter, möjliggöra 
informationsutbyte med myndigheter, samt vidta lämpliga åtgärder då risk för 
våldsbejakande extremism föreligger.

Kommunens rutiner
Socialförvaltningen har en övergripande rutin gällande våldsbejakande extremism. 
Att upptäcka och identifiera våldsbejakande extremism och radikaliserade 
återvändare hanteras enligt samma rutiner som för orosanmälan till socialtjänsten. I 
nödsituationer ska polisen kontaktas omgående.

Inga orosanmälningar inom detta område har inkommit under 2019 och 2020. Om 
ärenden av våldsbejakande extremism föreligger förs information vidare till 
socialtjänstens förvaltningschef som lyfter det vidare till styrgrupp för Tryggare 
Vallentuna (TRV). Styrgruppen för TRV är rätt instans för att kunna fatta beslut kring 
åtgärder och eventuellt behov att kartlägga en omfattning av problematiken.
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Samverkan med polis och nationella myndigheter
Lokalpolisområde Södra Roslagen får rapport från säkerhetspolisen gällande 
individer kopplat till våldsbejakande extremism. Om det skulle inkomma ärenden 
inom detta område till polisen, är rutinen att kommunpolis tar kontakt med 
kommunledningskontoret. Även förvaltningschef för socialförvaltningen står som 
kontaktperson hos Lopo Södra Roslagen om något ärende kring avhoppare för 
våldbejakande extremism skulle uppkomma. Polismyndighetens delning av 
information till kommunen sker efter intresseavvägning och enligt gällande 
sekretesslagstiftning.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som är placerat inom 
Brottförebyggande rådet (Brå), stödjer bland annat kommuners förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. CVE söker även upp kommuner som tar emot 
återvändare från tidigare IS-kontrollerade områden och erbjuder stöd.

Utdrag från deras webbsida gällande mottagande av återvändare från tidigare IS-
kontrollerade områden1:

Arbetet med återvändare omfattar följande delar:

 Säkerhetspolisen bevakar personerna utifrån terrorattentatshot, samt utreder 
misstankar om terroristbrott. Säkerhetspolisen informerar polisen.

 Polismyndigheten utreder misstankar om annan brottslighet, såsom brott 
mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Men även annan misstänkt 
brottslighet. Finns någon misstanke om brott ska polisen inleda 
förundersökning.

 När information om barn eller familjer som har återvänt från IS-
kontrollerade områden kommer till Säkerhetspolisens och Polisens 
kännedom ska en orosanmälan göras till socialtjänsten för en bedömning av 
barns behov av stöd och skydd.

 Vad gäller vuxna oavsett om de är misstänkta för brott eller ej, och som har 
behov av stöd kan socialtjänsten erbjuda insatser. Stöd till vuxna bygger på 
frivillighet och utgår från individens behov. Återintegrering i samhället är en 
viktig förebyggande insats.

 Civilsamhället har en viktig roll att spela och kan utgöra en brygga mellan den 
offentliga sektorn och de personer som vanligtvis inte har kontakt med 
myndigheter. Trossamfund och religiöst baserade aktörer kan bidra med 
viktiga insatser.

1 https://www.cve.se/stod/vuxna-och-barn-som-atervander.html

https://www.cve.se/stod/vuxna-och-barn-som-atervander.html
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Bilagor
Socialförvaltningens övergripande rutin gällande våldsbejakande extremism

Emelie Hallin Cecilia Lindelöf
Stabschef Integrationshandläggare

Expedieras till:
Akten
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden 
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Rutin våldsbejakande extremism

1. Syfte
I juni 2014 tillsattes en Nationell Samordnare med uppdraget att samordna arbetet 
med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. 
Den 12 januari 2018 löpte samordnarens uppdrag ut och Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) inrättade ett permanent Center mot våldsbejakande extremism. Regeringens 
nationella samordnare mot våldsbejakande extremism gick ut med 
rekommendationer om att varje kommun bör ta fram en plan för arbetet kring 
våldsbejakande extremism.

 I Vallentunas kommun finns en Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med 
våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt 
motiverade våldshandlingar för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte 
förväxlas med att vara våldsbenägen då ett våldsbejakande beteende kan innebära ett 
långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att personen själv aldrig 
utövar våld. Ordet extremism används för att beskriva företeelsen där individer 
använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. 
Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller 
individer som inte accepterar den demokratiska samhällsordningen. Våldsbejakande 
extremism förekommer både inom den religiösa och politiska sfären. 

2. Förebyggande arbete
Det finns ingen snabb lösning för att förebygga att en ung människa dras in i 
våldsbejakande extremism. Det är ett långsiktigt arbete, präglat av omsorg och 
empati. Riskbeteende varierar och kan visa sig på olika sätt för olika vuxna. Det gäller 
att använda sin yrkeskunskap för att tolka det man ser och hör. Man får fråga sig själv 
om beteendet kan vara ett rop på uppmärksamhet, utanförskap eller en naturlig del av 
tonårsprocessen. Värdera risken Det kan vara bra att värdera konsekvenserna kring 
att agera eller att vara passiv. Värderingen bör ta hänsyn till: 

 Riskerar en insats att förvärra problemet och ytterligare stigmatisera 
individen

 Riskerar man en förvärring av problemet, om man inte agerar –
 Riskerar man att göra ett oroande eller problematiskt beteende normalt 

och accepterat om man förhåller sig passiv. 
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1.1 Handlingsmöjligheter 
 Dialog, bygg relation för att skapa tillit som kan rymma dialog med den unga 
individen, föräldrar eller andra i den unges närhet. Samverkan, samarbete utifrån 
samverkansgruppens olika kompetenser och erfarenheter. Samla in olika synpunkter 
från aktörer för att få en helhetsbild. Mobilisera olika professionella och personliga 
nätverk runt individen kan vara effektivt för att skapa en insats.

Inom VoF finns kunskap om vad lagstiftning kräver och kan erbjuda. Följande steg 
bör tas:

 Samtal, kalla individen och föräldrarna till samtal. Situationen avgör hur 
samtalen läggs upp och vem som kallar. 

 Utred om det finns underlag för det. 
 Tillsätt en utredning för eventuella stödinsatser. Det kan handla om att 

individen visar sig ha gått så långt in i en radikaliseringsprocess att det krävs 
särskild avhopparkompetens och resurser. 

 Kontakta mottagningsfunktionerna inom socialförvaltningen eller 
kommunpolisen för stöd och tips.

Utredningen kan också visa att problemet inte är så stort som man befarade. 
När ska du oroa dig? Exempel på riskbeteende
Att individen besöker hemsidor, läser böcker eller ser filmer med våldsbejakande, 
extremistiskt budskap. Att individen är inblandad i händelser eller situationer såsom 
våldsamma sammandrabbningar, upplopp eller möten med extremistiska budskap. - 
Att individen börjar omge sig med extremistiska symboler. Att individen är inblandad 
i kriminalitet eller annan typ av allvarligt riskbeteende.
Exempel på åsikter: Intoleranta åsikter, förkastar demokratiska principer, är 
övertygad om att de egna åsikterna är de enda riktiga, försöker argumentera och 
överbevisa andra. Ger uttryck för konspirationsteorier, synen på andra som fiender, 
hat mot bestämda grupper.  Argumenterar för absoluta lösningar, t.ex. att en viss 
grupp ska bort, samhället ska sprängas osv.  Försöker legitimera sina åsikter genom 
att peka på missförhållanden i samhället och världen.
Exempel på relationer, isolerar sig eller har dåliga relationer till familjen. Umgås med 
nya kompisar och har relationer till personer eller grupper som ger anledning till oro, 
t ex kopplingar till kriminalitet eller våldsbejakande extremism.  Lägger av med 
fritidsintressen och lämnar gamla kompisar och gäng. Drastiskt förändrar sociala 
mönster. 

1.2 Vad ska du göra?
Kontakta alltid närmaste chef vid misstanke eller oro.
Kontakta mottagningen och kommunpolis (se nedan) 
Om du ser misstänkt rekryteringsmaterial, Fotografera eller ta med original till 
polisen. Notera datum och tidpunkt samt plats för upptäckt av materialet. Om du ser 
eller hör om misstänkt rekryteringsaktivitet - dokumentera eventuella namn, även om 
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det bara figurerar flyktigt, samt tidpunkt och plats, vilka individer som närvarar samt 
vad de diskuterar. Delge polisen informationen. 

 

Polisen informerar sin underrättelseverksamhet och utför en egen 
utredning. Aktuella telefonnummer
 Vallentuna Kommunpolis 010-563 15 69

Polisområde nord STATIONSBEFÄL 010-563 05 05 (?) 
Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering, tfn 020-100 200 
Vid konkret hot - ring polisen 112 och gör en polisanmälan
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